МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІШСТРАЩЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ІЗ

бШ9Ь9ШЯ

2017 р і

Мостиська

№ 173

Про проведення місячника
озеленення, прибирання
та благоустрою і Дня довкілля
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Указу
Президента України від 6 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля», на
виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 10.03.2017 № 179/0/5-17
«Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля» з
метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів
області, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження
природо-заповідних об'єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних
знань, здійснення активних заходів державного контролю в галузі охорони
навколишнього природного середовища, покращення естетичного та санітарного
стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування та відпочинку
населення:
1. Провести в районі з 13 березня 2017 року до 13 квітня 2017 року місячник
озеленення, прибирання та благоустрою.
2. Відзначити в районі 1 квітня 2017 року День довкілля.
3. Затвердити заходи з проведення місячника озеленення, прибирання та
благоустрою і Дня довкілля, що додаються.
4. Відповідальним виконавцям заходів інформувати сектор інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації про проведену роботу
щочетверга до 14.00 год. та подати кінцевий звіт до 19 квітня 2017 року за формою згідно
з додатками 1,2.
5. Фінансування запланованих заходів проводити в межах кошторисних
призначень місцевих бюджетів.
6.,Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

^ ^

7

Буняк

||

2

її

М
2
43 я

І® 3

й §

І

І—, ю

р

2

а

3

І І І

і.

в межах лісфонду

і

о
в межах населених а
пунктів
о

Е

І
п

ае
^

в межах лісфонду і

§

§

N
в межах населених
і
пунктів

1
л
а

заплановано
Є
н

висаджено

•3

запланована

•

XЯ
5 і ^

і

II
а

й
§ і
а. в
""

3

створена

§

кількість станом на
13.03.2017

§

о

®І
о
1

Й.

1 а§

а і . і" ^
кількість ліквідованих

Я
р

р

загальна кількість

і & І"
1
^ я «
З І

е1§
і і і"
Е 1

О

кількість упорядкованих

Л
Р
«

загальна протяжність
берегів

§
і'іі

3 них очищено від сміття

І-І-Р

Р5

1.

загальна кількість джерел
й я

Ц і
Р

3 них розчищено та
упорядковано
03

я 3

•3
я

°

•а

І-І
о

і 1

1

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« ІЗ» березня 2017 р. № 173

Результати
проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
станом на
2017 рої^^

Виконавець робіт

Загальна
протяжність
автомобільних
доріг,
км
км

Прибрано
смуг
відводу
доріг
загального
користуван
ня
км

Очищено від
заростання
смуг відводу
доріг
загального
користування
км

Кількість
посаджених
дерев вздовж
смуг відводу
доріг
загального
користування
шт.

Витрачено
коштів

грн.
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Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
«ІЗ » березня 2017 р. № 173

Заходи
з проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
1. Провести загальнорайонну одноденну акцію до Дня довкілля.
Міські, сільські ради.
Термін: 1 квітня 2017 року
2. Створити відповідні територіальні робочі групи у населених пунктах,
залучивши до них представників громадських організацій.
Міські, сільські ради.
Термін: до 13 березня 2017 року
3. Забезпечити інформування населення через ЗМІ (районне радіомовлення,
районна газета, Інтернет) щодо підготовки та проведення місячника з озеленення та
благоустрою і Дня довкілля.
Відділ з інформаційної діяльності та зв'язків
з громадськістю апарату райдержадміністрації,
районна газета «Наш край».
Термін: протягом акції
4. Провести упорядкування та благоустрій русел та берегів річок, каналів,
джерел, водойм, в т.ч. ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на берегах річок та
прибережних смугах, а також вжити заходів стосовно розчистки від сміття каналів,
придорожніх кюветів гідротехнічних споруд.
Мостиське управління водного господарства,
районна державна адміністрації,
міські, сільські ради.
Термін: протягом акції
5. Створити нові зелені насадження (лісів, парків і скверів тощо) та провести
догляд за існуючими, здійснити висаджування дерев та кущів, благоустрій
закріплених територій.
Мостиське лісництво, Судововишнянське
лісництво, Крукеницьке лісництво, Мостиське
військове лісництво ДП «Івано-Франківський
лісопромисловий комбінат»,
відділ Держгеокадастру у Мостиському районі,
відділ освіти, відділ культури райдержадміністрації.
Термін: протягом акції
6. Забезпечити приведення існуючого сміттєзвалища до належного стану та
ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на територіях населених пунктів.
МКП «Житловик»,

місьісі, СІЛЬСЬКІ ради.
Термін: протягом акції.
7. Провести впорядкування територій кладовищ.
Міські, сільські, ради.
Термін: протягом акції
8. Організувати упорядкування територій лісництв та ліквідацію їх засмічень.
Мостиське лісництво, Судововишнянське
лісництво, Крукеницьке лісництво, Мостиське
військове лісництво ДП «Івано-Франківський
лісопромисловий комбінат».
Термін: протягом акції
9. Організувати прибирання смуг відводу доріг загального користування.
Мостиський ДРП №3,4 філії «Яворівська ДЕД»
Мостиський ДРП №1А філії «Пустомитівська
ДЕД».
Термін: протягом акції
10. Здійснити очистку від заростання та посадку дерев вздовж смуг відводу
автомобільних доріг загального користування.
Мостиський ДРП №3,4 філії «Яворівська ДЕД»
Мостиський ДРП №1А філії «Пустомитівська
ДЕД», Мостиське лісництво, Судововишнянське
лісництво, Крукеницьке лісницгво.
Термін: протягом акції
11. Забезпечити участь в акціях особам, зареєстрованим у районному центр
зайнятості.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Мостиський районний центр зайнятості.
Термін: протягом акції

Керівник апарату
райдержадміністрації
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